
    Uchwała Nr XII / 113 /2007
                                                Rady Dzielnicy IX
                                                Łagiewniki-Borek Fałęcki
                                                z dnia 17.07.2007 r.

w sprawie : wniosku o wydanie decyzji  warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa parku 
                    rzecznego obejmująca: tereny zieleni urządzonej, alejki  spacerowe, urządzenia 
                    małej architektury, sportu i rekreacji (boiska sportowe, kort tenisowy) na działkach 
                    nr 305/2, 305/3, 4/8 (część działki), 4,9 (część działki) Obr.32 Podgórze, przy 
                    ul.Borsuczej w Krakowie. 

Na podstawie § 4 pkt 5 lit.j Statutu Dzielnicy IX stanowiącego załącznik do uchwały nr LXVII/660/96 
Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic  
(tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 
poz. 3278, zm.: uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr  
CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.)w odpowiedzi na pismo UMK Wydział Architektury i Urbanistyki  
znak:   AU-02-4.APŁ.7331-1204/07  z  dnia  28.06.2007r.   Rada  Dzielnicy  IX  Łagiewniki  –  Borek  
Fałęcki uchwala, co następuje :

§1
   Opiniuje się negatywnie wniosek o wydanie decyzji  warunków zabudowy dla inwestycji pn. 
Budowa parku rzecznego obejmująca: tereny zieleni urządzonej, alejki spacerowe, urządzenia małej 
architektury,  sportu i  rekreacji  (boiska sportowe, kort  tenisowy) na działkach nr 305/2,  305/3,  4/8 
(część działki), 4,9 (część działki) Obr.32 Podgórze, przy ul.Borsuczej w Krakowie. 

    §2
              Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Przedstawiony  projekt  zakłada  zniszczenie  zieleni  naturalnej,  zniszczenie  kilkudziesięcioletniego 
drzewostanu  oraz  będących  pod  ścisłą  ochroną  istniejących  łęgów  topolowo  –  wierzbowych  
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 Dz. U. nr 92 poz. 1029) niezbędnych 
dla zachowania różnorodności biotonicznej i zapewnienia dogodnych warunków migracji organizmów 
(Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  28  września  2004  Dz.  U.  nr  220  poz.  2237). 
Proponowana  inwestycja  całkowicie  zdewastuje  obszar  wyjątkowo  cenny  pod  względem 
przyrodniczym. Obszar ten jest przez naukowców z Instytutu Nauk o Środowisku UJ proponowany 
jako  użytek  ekologiczny.  Rada Dzielnicy IX również  w swojej  uchwale  nr  X/91/2007  z  dnia  13 
czerwca 2007 r. wystąpiła o uznanie terenów wzdłuż rzeki Wilgi od ul. Brożka do ul. Do Wilgi jako 
teren  użytku  ekologicznego.  Zgodnie  z  opinią  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony 
Środowiska z dnia 7 lutego 2007 r. „wody jako integralna część środowiska oraz siedliska dla zwierząt 
i  roślin  podlegają  ochronie  niezależnie  od  tego  czyją  stanowią  własność”.  Inwestycja  spowoduje 
zawężenie korytarza ekologicznego umożliwiającego migrację zwierząt i roślin, warunkującego ich 
wymianę  genetyczną  a  tym  samym  przetrwanie.  Proponowana  inwestycja  jest  niezgodna  z 
oczekiwaniami  Wojewódzkiego  Konserwatora  Przyrody  w  Krakowie,  który  popiera  utrzymanie 
terenów zielonych stanowiących obudowę biologiczną rzeki i pozwalającą na zachowanie walorów 
przyrodniczych  i  bioróżnorodności.  Rada Dzielnicy IX stanowczo protestuje  przeciwko dewastacji 
i  zawężaniu  istniejącego  parki  rzecznego  w  obecnym  kształcie,  to  jest  wolno  rosnących  łęgów 
topolowo-wierzbowych  i  starołęków,  a  każde  uszczuplenie  siedlisk  oddziaływuje  niekorzystnie  na 
różnorodność  biologiczną.  Takie  urządzanie  zieleni  powinno  być  proponowane  dla  terenów 
zdegradowanych  a  nie  terenów  krajobrazowych  i  dziewiczych  z  jakimi  mamy  do  czynienia. 
Zaznaczamy również, że we wniosku znajdują się nieścisłości w charakterystyce  inwestycji,  t.j.  w 
punkcie 2b inwestor informuje, że w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa jednorodzinna 
i  wielorodzinna  a  w  rzeczywistości  znajduje  się  pas  zieleni.  Również  nie  istnieją  budynki 
15-kondygnacyjne. Teren pod inwestycję, według inwestora jest w pełni uzbrojony, co jest zupełną 
nieprawdą, ponieważ teren jest całkowicie nieuzbrojony.

Inwestor  wnioskując  o  utworzenie  rzekomego  parku  tak  podzielił  działki  4/8  i  4/9,  aby 
uniknąć w dalszych zamiarach odrolnienia tych gruntów. Zachodzi podejrzenie, że jest to zamierzenie 
ominięcia prawa.  


